Cảnh Đời Tan Tác Sau 30/4/1975!
Thiên Kim
Sài Gòn trong những ngày của tháng Ba năm 1975! Dân chúng
xôn xao vì những trận đánh thốc tháo của VC, những khuôn mặt
dân chúng đầy lo âu, những bàn tán rì rào thầm thì hoặc trong bạn
bè tranh luận sôi nổi về tình hình chính trị và quân sự Việt Nam,
đã tạo nên sự căng thẳng trên thành phố, trên khuôn mặt từng
người.
Mọi người ngược xuôi tất tả, mua sắm dự trữ gạo và nhu yếu phẩm
cho những ngày sắp tới, các bà nội trợ đã cảm thấy được nguy cơ
có thể sẽ đến!
Tháng Ba đầu tuần, Phước Long bị CSVN chiếm đóng. Tổng Thống
VNCH lập tức tố cáo đảng CSVN đã vi phạm Hiệp định Paris 1973,
ký sắc lệnh treo cờ rũ 3 ngày Quốc tang cho Phước Long, và cho ra
thông báo đóng cửa các hộp đêm, vũ trường, rạp chớp bóng, cải
lương.
Ban Mê Thuột cũng đã bị mất vào trung tuần tháng Ba, rồi Khánh
HÒa Nha Trang Thượng tuần tháng Tư bắt đầu bị tấn công!
Thảm cảnh đau lòng đã xảy ra, Quân đội VNCH buộc phải buông
súng bởi lệnh TT Thiệu phải triệt thoái Cao Nguyên từng phần. Đài
phát thanh đã thông tin chiến sự một cách cầm chừng, dân chúng
nhốn nháo, lo âu...!
Căn nhà của Mẹ và chúng tôi nằm trên con đường dẫn đến Bộ Tổng
Tham Mưu Quân Đội VNCH, đến Phi Trường Tân sơn Nhất những
ngày từ trung tuần đến cuối tháng Tư, chúng tôi chứng kiến những
xe du lịch chạy qua nhà chúng tôi, chạy về hướng Tân Sơn Nhất,
với những va ly hành lý nhẹ chất trên mui xe cho thấy một cuộc di
tản bắt đầu bởi những người có phương tiện ra đi.
Thấy hiện tình đất nước lúc đó cũng như đồng bào, lòng tôi như
dầu sôi lửa bỏng!
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Rồi một ngày 30 của tháng Tư cũng đã đến!
Tôi đau buồn thấy sự sụp đổ của nền Cộng Hòa Việt Nam, tôi
thương cảm bao nhiêu khi nghĩ đến các chiến sĩ VNCH đang gục
ngã, các anh đang tức tưởi vì bị trói tay khi thấy rằng mình còn đủ
sức chiến đấu, đang căm phẫn cho hiện tình đất nước đầy nghiệt
ngã, vận nước đau thương!
Những chiến xa phủ lá cây rừng trưng cờ tay sai MTGPVN đã thực
hiện mưu đồ của CSBV ngang nhiên tiến vào xâm chiếm các thành
phố thân yêu của người dân Miền Nam VN yêu chuộng tự do, trên
những xe tăng chễm chệ những bộ đội đã cả tin vào lời tuyên truyền
xảo quyệt của đảng CSBV gian manh mà với chiêu bài phải “giải
phóng” cho miền Nam đang bị nghèo khổ khốn cùng?!
Thấy cảnh mất nước nhà tan này tinh thần tôi đã bị suy sụp và rất
đau lòng mà khóc thảm thiết!
Sự thật thì chỉ một thời gian rất ngắn là đã trả lời thật rõ ràng cho
người dân miền Bắc và quân đội CSVN thấy là chính CSBV đã vào
cướp tiền tài, của cải, vàng và châu báu của miền Nam giàu có phồn
thịnh. và chính vàng bạc, của cải miền Nam đã giải phóng sự đói
nghèo cho miền Bắc.
Rất nhanh và có kế hoạch cướp của giết người từ những kinh
nghiệm học được của Nga Hoa nên CSVN đã thực hiện từ thập niên
40 trở đi một cách rành rọt khi tiến chiếm miền Nam, việc cướp
bóc miền Nam đã trở nên nhuần nhuyễn!
Đảng CSVN đã vào miền Nam để cướp tiền vàng tại NHQGVN, các
cơ sở doanh thương, các tiệm vàng, các căn nhà to lớn, ăn cướp
bằng cách đổi tiền nhưng chính ra là cướp cạn, vơ vét không chừa
một chút nào để cho người dân có thể sống được!

Ngày 30 tháng Tư 1975 - Ai đã giải phóng Ai?
Miền Nam đã giải phóng cảnh đói nghèo rách rưới của miền Bắc,
đảng CSVN đã vơ vét cho đảng một số vàng to lớn, tiền QGVN trong
NHQGVN và số tiền dollar khổng lồ, bao nhà máy sản xuất tân tiến,
lúa gạo dự trữ đầy kho, lúa đầy đồng, mà trong mơ đảng CSVN cũng
không dám nghĩ tới!
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Đảng Cộng Sản = Đảng Cướp Sạch (CS), cướp Sạch Sành Sanh
(CS3), làm đói nghèo dân chúng mỗi lúc chúng càn quét qua bất
cứ nơi nào!
Người dân miền Nam chúng tôi cùng chung số phận đói nghèo với
nhau sau 30 tháng Tư từ khi đảng VC tới xăm lăng miền Nam!
Cuộc sống của gia đình chúng tôi cũng theo mệnh nước suy vong
mà trở nên khốn khó, quán cà phê của gia đình tôi phải tự đóng
cửa và phải tìm cách làm cho quán trở nên tồi tàn, trang trí gỡ hết,
cái tủ đựng bánh ngọt kéo ra ngoài trước cửa bán album có hình
nhấp nháy, bán cắt móng tay, bán thuốc lá, sau lưng tủ treo trên
vách cửa nhà, bán cả quần áo của chúng tôi dư thừa ngày trước
chưa mặc chưa hết, để bán lại cho những bộ đội cần mua về cho
người nhà đang rách nát ngoài Bắc vì đảng CSVN có chính sách
làm cho dân chúng luôn trở thành người vô sản đói nghèo như
ngoài Bắc để dễ trị bằng chính sách kiểm soát dân bằng bao tử cho
dễ bề kiểm soát và cai trị.
Sau 30-4-1975 trong miền Nam cũng đang phải chịu cảnh khổ này,
khổ vì chính sách khắc nghiệt của Hồ chí Minh và đảng Cộng sản
mà HCM đem cái chủ thuyết bất nhân độc ác Cộng Sản vào Quê
hương Việt Nam!
Một buổi chiều tối, tôi đang ngồi sau tủ bán hàng, mấy chú bộ đội
mặt mày còn non trẻ ghé đến thăm “nhân dân” miền Nam. Các chú
nhìn tôi và hỏi:
- Chị ơi, có phải các chị khổ lắm vì bị bọn Mỹ ngụy hành hạ hãm
hiếm, các chị phải xuống hầm lánh bọn chúng phải không? Thấy
chị xanh xao quá! Bộ đội chúng tôi đến giải phóng nhân dân miền
Nam đây, chị có vui không?
Tôi muốn hét lên thật lớn rằng:” Chính các người mới là kẻ vào
cướp lẽ sống và tiền của miền Nam chúng tôi, ai cần các người giải
phóng?”!! Nhưng tôi cũng kịp giữ lại những tức tưởi không nên có
trong lúc này trước mặt những con người vô tri và vô cảm đã bị
đảng VC lừa gạt!
Rồi họ lại hỏi: “Có phải đồng bào mình nghèo đói cả xóm “nhà mình”
chỉ có một cái nồi phải chung nhau mà nấu và đói khát lắm phải
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không chị? Những “Có phải?, Có phải” cứ dồn dập của bộ đội hỏi
tôi!
Tôi cũng đành chậm rãi giải thích rằng: “Chúng tôi không hề bị ai
hãm hiếp cả, chúng tôi cũng chẳng phải trốn ai cả và các anh nghĩ
sao khi nhìn nhà cửa khang trang, thành phố xinh đẹp thế này mà
chúng tôi lại không có cái chén ăn cơm, không có cái nồi để nấu?”
Đó cũng là điều nói lên sự tuyên truyền với đồng bào miền Bắc là
sự tận cùng xảo trá của đảng CSVN! Những tháng ngày sau đó
người dân chúng tôi càng ngày càng bị nghèo khó bởi sự vơ vét tận
cùng của đảng cộng sản Việt Nam.
Tôi học đi buôn bán đủ mọi cách, nghe nói buôn bán gì có tiền để
kiếm sống là tôi theo bạn bè, người quen để đi. Tôi lần mò đi tới
Tây Ninh và các tỉnh khác để đi buôn nào thịt heo, hột vịt, gạo, ngũ
cốc, linh tinh đủ thứ, thừ hàng thực phẩm nào ở quê sẵn thành
phố thiếu là tôi mua để bán.
Nghe tôi kể chắc người nghe sẽ vừa thương cảm vừa tức cười, thịt
phải tìm cách cột vào bắp chân sau lớp nylon hoặc cột vào bụng.
Tôi vì gầy yếu nên cũng chẳng thấy kềnh càng thấm gì mà bị lộ với
ít cân thịt heo quấn quanh chân, gạo quấn quanh bụng (có ai còn
nhớ mỗi người chỉ mua được 200 gam thịt mỗi tháng, cơm toàn
độn bobo?).
Lúc trước, tôi chưa bao giờ được đi xa khỏi nhà mà bây giờ cũng
phải “thân gái dậm trường” tìm cách lần mò mua bán hàng nơi các
tỉnh xa mà kiếm ra đồng tiền thật vất vả để có bữa cơm phụ gánh
nặng với Mẹ tôi. Rồi cũng có lúc bị bắt, bị tịch thu hết hàng hóa
nên lại xoay xở cách khác.
Tôi chuyển qua buôn bán chợ trời, lúc đầu các hàng như va ly
Samsonite và các vật dụng hàng ngoại quốc của chồng tôi mới mang
ở Mỹ về sau khóa huấn luyện Phi công của anh. Trong nhà có gì
đẹp thì mang ra bán để kiếm miếng ăn. Thế rồi sau khi bán đồ nhà
lại mua đi và bán lại hàng hóa của người khác trong chợ trời.
Lạ một việc là bộ đội VC ghét Mỹ bao nhiêu lại “Yêu” đồng (hồ) đài
(radio) đạp (xe) bấy nhiêu! Cứ hỏi hàng Mỹ có không? Chăn áo
mùng mền made in USA là mua “tuốt tuồn tuột”, nghĩ cũng thương
và tội cho họ! Có một công việc mua bán khá gian khổ là đến năm
-4-

sau đó, từ Pháp hàng hóa đã được cho phép gửi về cho thân nhân
bên Việt nam. Tôi lại theo chân các bạn hàng chỉ dẫn.
Từ những sáng sớm tinh sương, 5giờ sáng đến địa điểm hẹn để
được xe ca đón những người đi vào phi trường Tân Sơn Nhất lãnh
quà, tôi phải năn nỉ xin được nhận làm người nhà mấy người có
giấy lãnh hàng để lên xe ca đi vào Tân sơn Nhất tôi cũng luôn được
các bác lớn tuổi thương tình cho đi theo và tôi hứa cho mượn tiền
đóng thuế hoặc hứa mua hàng giá cao.
Đâu đã xong, lên xe phải đội nón che mặt mình đi vì đã quá quen
thuộc với mấy tên công an phi trường rồi, vào phi trường ngồi trà
trộn với mọi người trong sân chờ mua hàng họ lãnh. Mấy tên công
an đâu có vừa nó chắc thấy mình cứ lụp xụp đội nón che mặt hoài
có lúc nó đến lật nón mình ra và la hét bô bô làm cho tôi một cô
gái còn quá trẻ, chưa kinh nghiệm trường đời cũng đã rất xấu
hổ:”Con này, mày vào đây làm gì, vào trong kia cho tao hỏi tội” Tôi
cũng sợ xanh xám mặt mày chứ có gan dạ gì đâu, vừa khóc vừa đi
theo tên công an. Bọn công an gặp nhau chửi thề râm ran rất tục
tĩu, chúng dọa tôi” Tao cho mày vào tù”-”Tôi tội gì?”-”Còn tội gì hả,
con buôn còn cãi hả, tao cho cái tát bây giờ”, có người chắc hiền
hơn nói “Thôi tha cho nó”. Thằng đó vẫn dữ như quỷ”Cái con Tây
lai này nó cứ luẩn quẩn vào đây mấy lần rồi”- “Tôi là người Việt
Nam không phải tây lai”. Tôi oan, vì tôi cao, tóc đi nắng nên vàng
hoe, mặt chắc cũng hơi như người lai (tôi sẽ kể đoạn sau, đó chính
là sự may mắn cho tôi được thoát khỏi Quê hương tù ngục bởi đảng
CSVN).
Bọn họ nhốt tôi vào một cái lều được cất tạm ở giữa sân để nhốt
mấy người đi buôn như tôi. Bọn công an này rất là lưu manh khi
nghĩ kế dựng lều.
Chúng dựng cái lều để gián tiếp tịch thu hàng hóa của chúng tôi,
trong cái lều vách bằng gỗ chung quanh tường bọn họ ghép những
tấm carton tôi chắc chắn là để những ai mua được hàng từ ngoại
quốc gửi về sợ hãi sẽ bị chúng khám xétngười nên phải nhét hàng
vào sau những tấm carton quây chung quanh tường hòng phi tang
món hàng mới mua được, sau đó bọn công an sẽ vào lấy và bỏ túi!
Tôi đã mua được vài hộp thuốc tây nhưng quyết không để chúng
ăn cướp của tôi, tôi cứ cất giấu trong người, từ trưa đến chiều bọn
công an thả tôi ra, thế là từ sáng đến chiều con bé đói lả. Tôi đành
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dẹp nghề đi buôn phi trường! Lại phải đi buôn cách khác chứ không
lấy gì mà ăn!
Tiền thì đã phải đổi từ quân ăn cướp sạch mỗi người chỉ đổi được
200 đồng tiền “già Hồ” thì ăn được mấy ngày? Bà ngoại chồng tôi
đã phải cột tiền hàng triệu vào đá thả trôi sông sau khi cầm 200
đồng tiền Hồ đổi được, bà ngoại có ruộng đồng dưới miền Hậu giang.
Tôi lại đi buôn bánh ngọt biscuit Chợ lớn họ làm rất ngon, thấy
trên chợ Bến thành có mấy xe hàng bánh bán đắt hàng nên lại bắt
trước, cũng khó yên thân với bọn công an, những thùng bánh cân
bán cũng tạm đắt khách mấy tay công an cứ đến làm khó dễ, ý bọn
họ muốn dân mình chết đói cũng mặc xác mình!
Có lần tên công an đuổi tôi và rút súng nạt nộ dọa bắn, tôi chán
nản chẳng còn thiết sống cái trong kiếp đọa đày CS này nữa nên
gào lên: “Bắn đi, cứ bắn đi chán sống như thế này lắm rồi, có biết
không?”. Thế mà nó lại không làm dữ, buông mấy câu chửi rồi bỏ
đi mất. Cứ thế, cứ thế mà lết cuộc sống cho qua ngày. Dân chúng
miền Nam thời đó buôn quanh bán quẩn ăn bữa no bữa đói là như
thế, có gì làm căn bản cho cuộc sống đâu!
Chồng tôi thì mới từ Mỹ về tháng hai 75, chúng tôi quen biết nhau
hai năm trước đến khi anh về lại Việt Nam chúng tôi trở thành
thân nhau hơn và thương yêu nhau nên đã cưới nhau giữa tháng
tư năm 75, lo giấy tờ cưới chạy giặc y như chạy tang, cái tang của
dân tộc có gì khác? Lúc đó gần thấy mất miền Nam nên người dân
rất lo sợ nhiều điều, nên tôi cũng sợ sẽ bị lấy chồng bộ đội mà làm
giấy tờ cho mau, nhờ người em rể đóng quân dưới quận sát cạnh
Sài Gòn!
Người lính thất thế VNCH dưới sự cai trị của đảng VC thì làm sao
mà không khổ cho được, chồng tôi cũng phải đi mua việc. Được
giới thiệu để mua việc, phải trả tiền để có giấy đi làm để khỏi bị khó
dễ. Đã trả tiền cho chủ (bọn cán bộ nhà nước) lại còn bị làm những
công việc nặng nề và hôi hám, chồng tôi về cứ tắm rồi xịt nước hoa
vì ám ảnh mùi hôi!
Ít lâu mua giấy làm việc chỗ khác, không đi làm nhưng cứ sáng
phải ra khỏi nhà giả bộ như đi làm, đến nhà Mẹ tôi hoặc đến chợ
trời hùng hạp với anh bạn không quân bán tủ đồng hồ Thụy sĩ đắt
tiền cho những người có tiền sắp đi diện chính thức mua.
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Rồi cũng cố sống qua ngày với những trăm ngàn khốn khổ kể chẳng
hết! Năm 1977, có bà hàng xóm có mấy đứa con lai có quốc tịch
Pháp đã đi năm 1976. Bà thường đến tủ hàng xén của tôi trò
chuyện đỡ buồn, một bữa bà nói “Này cô, ở trên bộ nội vụ tôi thấy
họ đang cho những người con lai đi Pháp tìm cha đó cô thử coi”-”
Nhưng cháu đâu có lai Pháp và đâu có cha Pháp mà tìm?”-”Cô thử
đi, cô giống lắm”.
Tôi cũng cho qua câu chuyện này vì cho là chuyện không tưởng.
Chồng tôi thì đã thử đi vượt biên vài lần nhưng không thành công.
Tôi chẳng dám đi vì lúc 1977 đang mang bầu và cũng chẳng dư dả
gì mà tính chuyện vượt biên, cốt ý cho những người đàn ông là
chồng tôi và em trai tôi được ưu tiên đi trước.
Bất ngờ, một hôm tôi đi xe buýt lên Sài Gòn, tôi xuống xe vào nhà
thờ Đức Bà cầu nguyện, lúc ra ngoài tự nhiên nhìn ngược về phía
bên kia đường thấy có người bu đen bu đỏ trước một công thự. Như
có Đức Mẹ chỉ bảo tôi tò mò xem chuyện gì, đi băng qua đường và
thấy đó là Bộ Nội Vụ nơi đang thâu nạp đơn của những người con
lai Pháp, thấy tôi đến mấy người tại đó tỏ ra rất nhiệt tình hỏi:” Chị
có xin đi con lai Pháp không?”-” Tôi đâu có giấy tờ gì đâu mà xin
đi”
Họ nói “Hôm nay là ngày chót Bộ nhận đơn, ngày mai phải về quận
mình nộp sẽ bị khó dễ à nha”. Rồi họ cho tôi tờ giấy trắng, đưa bút
hỏi có tấm hình nào không? Trời ơi, sao may mắn quá trong bóp
tôi có một tấm hình làm thẻ căn cước nhỏ. Thế là xong lá đơn xin
đi tìm cha! Thật sự cha tôi đã chết năm 68, tôi xin vong linh người
tha tội vì khi tôi làm đơn viết là tên cha trong khai sinh là cha nuôi
và đi tìm cha Tây (Tôi lấy đại một nhân vật tên Lambert trong sách
học).
Chồng tôi chờ đến năm 80 cũng chẳng thấy tôi được kêu đi Pháp
bèn đi vượt biên lần nữa và thành công đã đến Đức vì tàu Cap
Anamur vớt, nếu anh xin đi Mỹ cũng dễ dàng vì anh là lính VNCH
và đã được tu nghiệp hai năm bên Mỹ. Nhưng anh sợ tôi không đi
được con lai, nên anh không xin đi Mỹ vì còn tính chuyện bảo lãnh
từ Đức cho tôi và con tôi. Hồi đó Mỹ và Việt Nam không bang giao,
chỉ Đức và Pháp thì có thể bảo lãnh vợ con mau hơn nên chồng tôi
đã chọn ở Đức. Nỗi vui mừng khi biết tin chồng tôi đã đến bến bờ
Tự do, còn bao đồng bào tôi khi đi vượt biển số phận một nửa đã
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chìm sâu trong đại dương mênh mông, trong số đó có vợ chồng cô
em họ bên chồng và đứa con đã mất tích cùng con tàu giữa biển cả
hãi hùng!
Chồng tôi vượt biển được ít tháng thì mẹ con tôi cũng được kêu
làm giấy tờ cho đi Pháp, nộp đơn khi cháu còn trong bụng ba tháng
đến khi cháu ba tuổi tôi và cháu mới được đi. Tôi tin là Đức Mẹ đã
phù hộ cho tôi vì những ngày tháng đó tôi cầu nguyện rất nhiều
xin cho tôi gặp may mắn để ra đi và tới được xứ Dân chủ Tự do.
Rời bỏ Quê hương, bỏ lại Mẹ già và các em tôi như đứt từng đoạn
ruột, nhất là xa Mẹ và đứa em trai út ngoan ngoãn hiền lành ở tuổi
16, tuổi thanh niên sẽ sống ra sao dưới chế độ độc tài bạo tàn CSVN
này. Nghĩ thế chuyến đi của tôi đã đẫm lệ ly biệt gia đình!
Từ sau ngày 30 tháng Tư 1975, nhiều đoạn đời còn đau thương
gấp mười lần cảnh khổ của tôi và đến ngày hôm nay đây, đồng bào
của tôi vẫn bị cướp bóc do đảng Cướp Sạch Cộng Sản VN này gây
ra đau thương cho quê hương tôi cho đồng bào tôi!
Cảnh đời tại Quê hương tôi kẻ giầu có sống trong những tòa lâu
đài, nhà cao cửa rộng ăn tiêu phung phí như các nhà tỉ phú đảng
viên đỏ, con cháu phè phỡn con vua lại được làm vua!
Cảnh đời sau lưng thành phố, sau lưng những biệt thự lâu đài này
là những học sinh đi học phải đu dây qua suối, lội qua suối, ngồi
vào trong bọc nylon để “bác tài” bơi đưa qua sông cho khỏi ướt nếu
không có tiền thì lội rồ đi bộ đến trường cả chục cây số vào trường
với quần áo còn ẩm ướt;
Cảnh đời sau lưng những xa hoa lộng lẫy của thành phố phục vụ
khách du lịch ngoại quốc, phục vụ các quan “áo gấm về làng”, là
những bà Mẹ Việt Nam đã gần tám chục tuổi già mà còn phải lội
xuống sông, xuống suối năm sáu giờ một ngày để bắt những con
cua, con tôm để đổi lấy gạo hẩm nuôi đàn cháu phụ đỡ với con.
Những bà mẹ Việt Nam già còng lưng tóc bạc còn gánh những gánh
hàng nặng nề, còn ngồi ngủ gục bên quang gánh đoạn trường!
Dân oan ngày nay bị nhà cướp đất như ngày trước bị cướp nhà
đuổi lên “kinh tế mới”. Vẫn cảnh màn trời chiếu đất, đói khổ cơ
hàn!
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Từ 1975 đến 2014. Cảnh đời đau khổ của dân chúng có gì thay
đổi? Gần bốn mươi năm sau ngày cái gọi là “Giải phóng” từ những
bọn người tự mệnh danh là “đỉnh cao trí tuệ” là “văn minh loài
người” đã đưa dân tộc “xuống hố cả nút” và chỉ có một thay đổi duy
nhất là những đảng viên cao cấp được “giải phóng rất huy hoàng”
từ vô sản chuyên chính đã tự giải phóng để trở thành những triệu
phú, tỉ phú dollar!
Bao giờ cho hết đảng ác gian CSVN độc tài toàn trị trên Quê hương
Việt Nam ?
Chỉ có sự tranh đấu quyết liệt từ toàn dân mới giải trừ được đảng
CSVN mà thôi!
Viết cho ngày 30-04-2014

Thiên Kim
Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/ThienKim.html

www.vietnamvanhien.net

-9-

